ZITTING VAN 4 MAART 2015
Aanwezig:
René Kets, voorzitter wnd;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Carine Meyers,
schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx,
Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels,
raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Afwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Ingrid Rogiers, raadslid
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kennisnemen waarnemend voorzitter bij tijdelijke afwezigheid
gemeenteraadsvoorzitter De Gucht;
Goedkeuren notulen zitting van 4 februari 2015;
Finiwo: beslissen tot niet-investeren in Wind4Flanders;
Aankopen 1 aandeel Wase Wind cvba;
Goedkeuren personeelsformatie en bijhorend personeelsbehoeftenplan;
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: aankoop bestelwagen met
kipbak;
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: groenonderhoud 2015;
Goedkeuren EDLB-project: Relighting sporthal Berlare;
Goedkeuren EDLB-project: dakrenovatie sporthal Berlare;
Goedkeuren vernieuwde statuten interlokale vereniging Burensportdienst ScheldeDurme;
Goedkeuren kosteloze grondafstand Sint-Pietersstraat - Maaidonk;
Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Kerkwegel;
Verzoeken tot voordracht bijkomende provinciaal sanctionerend ambtenaar Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS);
Aanduiden vertegenwoordiger in beheersorgaan CC Stroming en bibliotheek;
Varia.

DE GEMEENTESECRETARIS MELDT DAT DE VOORZITTER AFWEZIG IS EN OPENT OM
20.30 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.

Kennisnemen waarnemend voorzitter bij tijdelijke afwezigheid
gemeenteraadsvoorzitter De Gucht

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op in het bijzonder artikel 8 §4 van dit decreet, dat stelt dat wanneer de
voorzitter tijdelijk afwezig is, hij zijn bevoegdheid schriftelijk aan een ander raadslid
kan overdragen en pas indien dit niet gebeurt het raadslid met de meeste
anciënniteit het voorzitterschap waarneemt;

 Gelet op het schrijven van 24/02/2015 van de heer Karel De Gucht waarin hij zijn
bevoegdheid als gemeenteraadsvoorzitter bij afwezigheid overdraagt aan de heer
René Kets, raadslid;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Neemt kennis van het schrijven van de heer Karel De Gucht, gemeenteraadsvoorzitter,
waarin hij zijn bevoegdheid als voorzitter bij afwezigheid wenst over te dragen aan de
heer René Kets, raadslid, waardoor deze laatste het voorzitterschap waarneemt.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de heer Karel De Gucht, Hogeweg 9 te 9290 BERLARE;
- de heer René Kets, Turfputstraat 54 te 9290 BERLARE;
- de personeelsdienst.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren notulen zitting van 4 februari 2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 33 van dit decreet inzake de notulen van de
gemeenteraadzitting.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 4 februari 2015 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Finiwo: beslissen tot niet-investeren in Wind4Flanders

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 Overwegende dat gemeente Berlare aangesloten is bij de dienstverlenende
vereniging Finiwo;
 Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Finiwo van
12/12/2014 Wind4Flanders heeft goedgekeurd als mogelijke nieuwe participatie;
 Gelet op de aangetekende brief van 22/01/2015 van Finiwo, met bijhorende
toelichtingsnota over deze investering en de bijbehorende kapitaaloperatie;
 Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo een negatief advies geeft over
een concrete investering in Wind4Flanders;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,

Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Gaat niet in op het voorstel van Finiwo om voor rekening van gemeente Berlare een
investeringsbedrag in Wind4Flanders te onderschrijven.
ART. 2
Maakt een afschrift voor verder gevolg over aan:
- Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 BRUSSEL.
- de financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.
Aankopen 1 aandeel Wase Wind cvba
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
27/05/2014 om de opdracht inzake levering van elektriciteit voor gemeentelijke
gebouwen te gunnen aan Wase Wind cvba en dit met ingang van 1/01/2015;
 Gelet op het feit dat Wase Wind cvba een coöperatieve is en zij enkel stroom kan
leveren aan coöperanten;
 Overwegende dat gemeente Berlare op dit moment geen coöperant is;
 Overwegende het schrijven van Wase Wind cvba om daarom één aandeel aan te
kopen tegen de prijs van 248,00 euro + 7,00 euro inschrijvingsgeld;
 Overwegende dat het aandeel zijn waarde houdt en dat het mogelijk is om bij het
einde van het contract het aandeel terug aan Wase Wind cvba te verkopen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Koopt een aandeel aan van Wase Wind cvba tegen de prijs van 248,00 euro + 7,00
euro inschrijvingsgeld.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Wase Wind cvba, Samelstraat 21A te 9170 SINT-GILLIS-WAAS;
- de financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren personeelsformatie en bijhorend personeelsbehoeftenplan

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden
van de gemeenteraad, en artikel 105 en de artikelen 248 tot en met 261 van dit
decreet;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3/07/2013 houdende vaststelling
van de personeelsformatie van het gemeentepersoneel;

 Gelet op het personeelsbehoeftenplan ‘februari 2015’ en de daarin opgenomen
financiële haalbaarheid;
 Overwegende dat de functies in de contractuele formatie zijn opgenomen in
toepassing van artikel 104, §2, 3°, 4°, 5° en 6° van het gemeentedecreet;
 Gelet op het ontwerp van personeelsformatie zoals dit werd vastgesteld en
besproken in het managementteam van 9/02/2015;
 Gelet op de notulen van het Hoog Overlegcomité van 17/02/2015 met de vakbonden
van het gemeente – en het OCMW-personeel waarin onderhavige beslissing werd
besproken;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Keurt het personeelsbehoeftenplan gemeente Berlare / februari 2015 goed, net als de
daarin vermelde aanpassing aan het organogram, zoals in bijlage vastgesteld. Ze
maken integraal deel uit van onderhavige beslissing.
ART. 2
Stelt de personeelsformatie als volgt vast:
Statutair personeel
functietitel

schalen

vte

rang

Gemeentesecretaris
Financieel beheerder
Afdelingshoofd openbare werken
Directeur cultureel centrum
Diensthoofd vergunningen
Bibliothecaris
Diensthoofd vrije tijd
Deskundige lonen en wedden
Diensthoofd burgerzaken
Deskundige vergunningen
Coördinator IBO
Cultuurconsulent
Verantwoordelijke GIS
Werfopzichter
Consulent vergunningen
Verantwoordelijke patrimonium
Verantwoordelijke technische
uitvoeringsdienst
Administratief medewerker
Bibliotheekassistent
Ploegbaas groen
Ploegbaas wegenis
Parkwachter

Decretale graad
Decretale graad
A1a - A3a
A1a - A3a
B4 – B5
B4 – B5
B4 – B5
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 - B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
C4 – C5
C4 – C5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1

Av
Av
Bx
Bx
Bx
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Cx
Cx

C4 – C5
C1 – C3
C1 – C3
D4 – D5
D4 – D5
D1 – D3

1
6
1
1
1
1

Cx
Cv
Cv
Dx
Dx
Dv

schalen

vte

rang

Statutair uitdovend personeel
functietitel

Communicatieambtenaar
Diensthoofd toerisme
Bibliothecaris
Diensthoofd burgerzaken
Administratief hoofdmedewerker
Administratief medewerker
Theatertechnieker
Technisch assistent
Poetshulp

A1a – A3a
B1 – B3
B1 – B3
C4 – C5
C4 – C5
C1 – C3
C1 – C3
D1 – D3
E1 – E3

1
1
1
1
1
2,5
1
3
3,5

Av
Bv
Bv
Cx
Cx
Cv
Cv
Dv
Ev

-

de contractuele functie van communicatieambtenaar (A1a-A2a) wordt
geblokkeerd door de uitdovende functie van communicatieambtenaar (A1aA3a)

-

1 contractuele functie van administratief medewerker (C1-C3) wordt
geblokkeerd door de uitdovende functie van diensthoofd toerisme (B1-B3)

-

1 statutaire functie van bibliothecaris (B4-B5) wordt geblokkeerd door de
uitdovende functie van bibliothecaris (B1-B3)

-

1 statutaire functie van diensthoofd burgerzaken (B1-B3) wordt geblokkeerd
door de uitdovende functie van diensthoofd burgerzaken (C4-C5)

-

1 contractuele (sociale maribel) functie van theatertechnieker (C1-C3) wordt
geblokkeerd door de uitdovende functie van theatertechnieker (C1-C3)

-

3,5 contractuele functies van poetshulp (E1-E3) worden geblokkeerd door 3,5
uitdovende functies van poetshulp (E1-E3)

-

3 contractuele functies van technisch assistent (D1-D3) wordt geblokkeerd door
3 uitdovende functies van technisch assistent (D1-D3)

-

2 contractuele functies van administratief medewerker (C1-C3) worden
geblokkeerd door 2 uitdovende functies van administratief medewerker

Personeel gesubsidieerd via Sociale Maribel
functietitel

schalen

vte

rang

Administratief medewerker
Theatertechnieker
Technisch beambte

C1 – C3
C1 – C3
E1 – E3

1
1
1,5

Cv
Cv
Ev

schalen
A1a – A2a
A1a – A2a
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
C4 – C5

vte
1
1
2
0,25
0,5
1
0,4
1

rang
Av
Av
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Cx

Contractueel onbepaalde duur
functietitel
Stafmedewerker
Communicatieambtenaar
Vrijetijdsconsulent
Drugspreventie
Deskundige bibliotheek
Deskundige vergunningen
Deskundige jobfinder
Systeembeheerder

Verantwoordelijke evenementen
Administratief medewerker
Theatertechnieker
Bibliotheekassistent
Verantwoordelijke IBO*
Begeleidster IBO*
Ploegbaas patrimonium
Technisch assistent
Donkwachter
Poetshulp
Technisch beambte
Gemeenschapswacht

C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
D4 – D5
D1 – D3
D1 – D3
E1 – E3
E1 – E3
E1 – E3

1
6
0,66
0,5
2,25
9,75
1
8
1
6,5
15,66
1

Cv
Cv
Cv
Cv
Cv
Cv
Dx
Dv
Dv
Ev
Ev
Ev

* Zolang het weer-werk gesco-project bestaat, worden deze functies maximaal via deze
tewerkstellingsmaatregel ingevuld.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: aankoop
bestelwagen met kipbak

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw
niet overschreden);
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
105;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop bestelwagen met kipbak”
een bestek met nr. 2015/08 werd opgesteld door de afdeling openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33.200,00 euro
exclusief btw of 40.172,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche waarom gemeente Berlare niet
kiest voor elektrische voertuigen via Eandis;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat dit op termijn bespreekbaar
wordt maar dat ze vaststelt dat elektrische voertuigen anno 2015 nog te duur zijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/08 en de raming voor de opdracht
“Aankoop bestelwagen met kipbak”, opgesteld door de afdeling openbare werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
33.200,00 euro exclusief btw of 40.172,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget 2015.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: groenonderhoud
2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw
niet overschreden);
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
105;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud pleinen” een
bestek met nr. 2015/18 werd opgesteld door de afdeling openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.000,00 euro
exclusief btw of 19.360,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget
2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door Katja Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die opnieuw vraagt om creatief op
zoek te gaan naar betrokkenheid van burgers bij het onderhoud van pleintjes.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
ART. 2

Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/18 en de raming voor de opdracht
“Groenonderhoud pleinen”, opgesteld door de afdeling openbare werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
16.000,00 euro exclusief btw of 19.360,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget 2015.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren EDLB-project: Relighting sporthal Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
 Gelet op de beslissing van het college van 06/07/2010 waarbij goedkeuring wordt
verleend aan de kaderovereenkomst tussen de gemeente Berlare en Eandis met het
oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing,
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie (EDLB);
 Gelet op het ontwerp van contract met referentie BRLE-V/PC/14/14-96 tussen
gemeente Berlare en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. Relighting
sporthal Berlare;
 Gelet op de slechte toestand van de huidige verlichting in sporthal Berlare, waardoor
bepaalde wedstrijden in het gedrang dreigen te komen door een ontoereikend
verlichtingsniveau;
 Gelet op het feit dat deze problemen hoofdzakelijk te wijten zijn aan verouderde
verlichtingstoestellen, met veelal defecte ballasten;
 Gelet op de voorstudie van Eandis, die aantoont dat er een aanzienlijke
energiebesparing mogelijk is, wanneer de sporthal wordt voorzien van
energiezuinige verlichtingstoestellen;
 Gelet op deze studie waarin de kosten geraamd worden op 44.000,00 euro (excl.
BTW), dat door de vernieuwing van de verlichting het elektriciteitsverbruik voor de
verlichting zal afnemen met 59%, waardoor de terugverdientijd voor deze ingreep 6
jaar bedraagt;
 Gelet op de verwachte premie die 2.591,00 euro bedraagt;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2015;
 Overwegende dat voor deze uitgave een visuum van de financieel beheerder nodig
is;
 Gelet op het feit dat de financieel beheerder een visum heeft verleend op
24/02/2015;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim

Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het contract met referentie BRLE-V/PC/14/14-96 tussen
gemeente Berlare en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. Relighting
sporthal Berlare. Een geviseerd exemplaar van dit contract gaat als bijlage bij dit
besluit.
ART. 2
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit
besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Eandis,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren EDLB-project: dakrenovatie sporthal Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
6/07/2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan de kaderovereenkomst tussen
de gemeente Berlare en Eandis met het oog op het leveren van
ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en
energie-efficiëntie (EDLB);
 Gelet op het ontwerp van contract met referentie BRLE-V/PC/13/14-1004 tussen
gemeente Berlare en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl.
dakrenovatie sporthal Berlare;
 Gelet op de slechte toestand van de huidige dakbedekking, waardoor een
vernieuwing zich op korte termijn opdringt;
 Gelet op het feit dat het huidige dak zeer weinig geïsoleerd is (3 cm glaswol met
zeer geringe densiteit, behalve de recentere aanbouw 6 cm) en dat deze op
verschillende plaatsen nat is;
 Gelet op de voorstudie van Eandis, die aantoont dat er een aanzienlijke
energiebesparing mogelijk is, wanneer de sporthal wordt voorzien van een betere
dakisolatie;
 Gelet op deze studie waarin wordt voorgesteld om het dak te voorzien van 16 cm
minerale wol en waarbij wordt geopteerd voor dakdichting in 2-lagen gemodificeerd
bitumen met witte beschermlaag;
 Gelet op deze studie waarin de kosten geraamd worden op 274.000,00 euro (excl.
btw), dat door de vernieuwing van het dak een energiebesparing zal optreden van
5.313,00 euro per jaar, waardoor de terugverdientijd voor deze ingreep 27 jaar
bedraagt;
 Gelet op de verwachte premie die 18.384,00 euro bedraagt;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2015;

 Overwegende dat voor deze uitgave een visuum van de financieel beheerder nodig
is;
 Gelet op het feit dat de financieel beheerder een visum heeft verleend op
24/02/2015;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het contract met referentie BRLE-V/PC/13/14-1004 tussen
gemeente Berlare en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. Dakrenovatie
sporthal Berlare. Een geviseerd exemplaar van dit contract gaat als bijlage bij dit
besluit.
ART. 2
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit
besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Eandis,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Goedkeuren vernieuwde statuten interlokale vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/10/2004 houdende de overeenkomst
betreffende de oprichting van een interlokale vereniging Burensportdienst Schelde –
Durme (sportdiensten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme,
Laarne, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Wachtebeke,
Wetteren, Wichelen en Zele);
 Gelet op een schrijven van de provincie Oost-Vlaanderen aangaande de gevolgen
van de staatshervorming en de gevolgen voor de werking en subsidiëring;
 Overwegende dat sinds 1/01/2014 de provincie Oost-Vlaanderen de
intergemeentelijke samenwerking niet meer kan en mag ondersteunen;
 Overwegende dat hierdoor een aanpassing van de statuten van de interlokale
vereniging Burensportdienst Schelde-Durme noodzakelijk is;
 Overwegende dat het beheerscomité deze aanleiding heeft aangegrepen om nog
enkele wijzigingen aan de statuten voor te stellen, zoals de financiële inbreng van de
deelnemende gemeenten en het financieel beheer;
 Overwegende dat het voorstel voor deze statutenwijziging werd aangenomen in de
algemene statutaire vergadering van het beheerscomité van de interlokale
vereniging Burensportdienst Schelde-Durme van 10/03/2014;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting gegeven door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,

Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Heft met ingang van 1/01/2015 het gemeenteraadsbesluit van 18/10/2004 houdende
de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging
Burensportdienst Schelde - Durme op en keurt in de plaats de vernieuwde statuten van
de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde - Durme goed als volgt:
HOOFDSTUK 1 – NAAM, DOEL, DUUR, VERLENGING EN
OPZEGMOGELIJKHEID
Art. 1
Naam van de interlokale vereniging.
De interlokale vereniging draagt de naam “Burensportdienst Schelde-Durme”, afgekort
B.S.D. Schelde-Durme. De term interlokale vereniging zal steeds aan de naam of de
afkorting worden toegevoegd.
Art 2
Doel van de interlokale vereniging.
De “Burensportdienst Schelde-Durme” heeft als doelstelling het sportbeleid - in de
ruime zin van het woord - van de voormelde participanten af te stemmen en te
stimuleren.
De specifieke doelstellingen, kaderend binnen voormelde algemene doelstelling, zijn
onder andere:
-

Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten waarop – ook over
concrete zaken die hun belang hebben voor het gemeentelijk sportbeleid –
ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld.
De contacten en samenwerking op sportgebied tussen de gemeenten onderling, en
andere sportactoren (bloso, provincie, ISB, …) bevorderen.
Aanbieden aan de bevolking van een gemeente- overschrijdend activiteitenpakket:
opstarten sportpromotionele acties naar moeilijke doelgroepen.
Organisatie van vormingsdagen en opleidingen voor lesgevers, medewerkers
sportdiensten/sportraden en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies
die verband houden met de sport en het sportbeleid.
Een zo groot mogelijk rendement van de in de participerende gemeenten
aanwezige sportinfrastructuur nastreven en het stimuleren van een regionaal
infrastructuurbeleid.
De deelname van de gemeenten aan provinciale en landelijke
sportpromotiecampagnes coördineren.
Uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in
verband met voormelde algemene en concrete doelstellingen.
Stimuleren van de uitbouw van de gemeentelijke sportstructuren.

Elke gemeente is vrij om aan een of meerdere projecten mee te werken, afhankelijk
van het lokale sportbeleid, met concrete afsprakennota.
Art. 3
Duurtijd, verlenging en opzegmogelijkheid.
De interlokale vereniging wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde duur
ingaand op 1/1/2015
Uittreding kan enkel gedurende de eerste 6 maanden van elke nieuwe legislatuur van
de gemeenteraden, of bij wijziging van de statuten. De opzeg gaat in op 1 januari van
het jaar daaropvolgend.
De uittredende partij heeft in dat geval geen recht op recuperatie van de ingebrachte
financiële middelen.

HOOFDSTUK 2 – ZETEL, INZET VAN PERSONEEL.
Art. 4
Vertegenwoordiging en administratief secretariaat.
De gemeente Lochristi wordt aangeduid als beherende gemeente die de vereniging
vertegenwoordigt en waar de zetel is gevestigd op volgend adres Kanunnik Petrus Jozef
Triestlaan 1 te 9080 Lochristi.
Het administratief secretariaat van de vereniging is gevestigd in de gemeente Wetteren
op volgend adres: Warandelaan 13 te 9230 Wetteren.
Art. 5
Inzet van personeel.
Iedere participant zal het noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de
activiteiten die kaderen in de doelstellingen van artikel 2.
Alle rechten van het ten behoeve van het samenwerkingsverband ingezette gemeente
blijven onverlet. In het bijzonder wordt erop gewezen dat de genoemde
personeelsleden gemeentepersoneel blijven en zodoende onderworpen blijven aan alle
dekkingen van door de gemeente afgesloten polissen. Desnoods zullen de
participerende gemeenten met hun verzekeraars de daartoe noodzakelijke uitbreidingen
van hun polissen dienen af te sluiten.
HOOFDSTUK 3 – INBRENG VAN DE DEELNEMERS EN WIJZE WAAROP DEZE
INBRENG WORDT BEHEERD.
Art. 6
Inbreng.
De financiële inbreng per deelnemende gemeente/stad bedraagt per jaar
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten

tot 10 000 inwoners
tot 20 000 inwoners
tot 30 000 inwoners
tot 40 000 inwoners
vanaf 40 000 inwoners :

400 €
500 €
600 €
700 €
1100 €

De bedragen worden per legislatuur vastgesteld, op basis van het aantal inwoners van
de steden/gemeenten van het jaar voorafgaand aan de start van de legislatuur (per 1
januari , zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad).
De bijdragen zullen vanuit het administratief secretariaat van de vereniging ten laatste
tegen 31 maart opgevraagd worden bij de verschillende deelnemers.
Naarmate de werking wordt uitgebreid kan de inbreng van de deelnemers (financieel of
logistiek) aangepast worden.
De inkomsten uit eigen activiteiten van de interlokale vereniging worden uitsluitend
terug geïnvesteerd in de vereniging.
De participanten leggen – ieder wat hen betreft – de middelen die zij voor het volgende
werkjaar als werkingskost aan de vereniging ter beschikking moeten stellen, vast in de
gemeentebegroting. Deze middelen worden tijdig ter beschikking gesteld aan de
interlokale vereniging.
HOOFDSTUK 4 – BEHEERSCOMITE, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN
INTERNE ORGANISATIE.
Art. 7
Samenstelling beheerscomité.
Binnen de vereniging wordt een beheerscomité opgericht.
Het beheerscomité is samengesteld uit één afgevaardigde van elke deelnemer. De
vertegenwoordigers van de gemeenten in het beheerscomité moeten steeds schepen
bevoegd voor sport zijn. De deelnemers kunnen eveneens een plaatsvervangend

afgevaardigde aanstellen. De plaatsvervangende afgevaardigde vervangt de
afgevaardigde die tijdelijk belet is.
De plaatsvervangende afgevaardigde moet gemeenteraadslid zijn.
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een
bestuurslegislatuur van de gemeente, onverminderd de mogelijkheid van de
gemeenteraden het mandaat van hun vertegenwoordigers in te trekken en
onverminderd de beëindiging van rechtswege van het mandaat van de leden van het
beheerscomité van zodra zij hun hoedanigheid van schepen of gemeenteraadslid (voor
de plaatsvervanger) verliezen.
De leden blijven evenwel lid van het beheerscomité tot het moment dat er in hun
vervanging is voorzien.
De voorzitter en ondervoorzitter van het beheerscomité worden aangeduid onder de
afgevaardigden van de participerende gemeenten.
Het beheerscomité wordt bijgewoond door de leden van de technische commissie, zoals
hierna omschreven in artikel 11, aangevuld met een afvaardiging vanuit de
gemeentelijke sportraden. Deze hebben geen stemrecht.
Art. 8
Bevoegdheden van het beheerscomité, quorum en wijze van
beslissen.
Tot de bevoegdheid van het beheerscomité behoren:
-

het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd;
het goedkeuren van het programma en begroting voor het volgende werkjaar;
het goedkeuren van het jaarverslag;
de voorlopige vaststelling van de jaarrekening van de interlokale vereniging, die
samen met het jaarverslag aan de gemeenteraden voor goedkeuring wordt
voorgelegd;
het opstellen van wijzigingen aan deze overeenkomst die ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de gemeenteraden;
het opstellen en wijzigen, bij eenvoudige beslissing, van het huishoudelijk
reglement

Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de
vertegenwoordigers van de participanten aanwezig is.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité over de punten die voor een
tweede maal op de agenda voorkomen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal
aanwezige vertegenwoordigers. De tweede oproeping gebeurt overeenkomstig de
bepalingen van artikel 10. In deze tweede oproep wordt er uitdrukkelijk gewezen op het
feit dat het beheerscomité over de punten die voor de tweede maal op de agenda
voorkomen zal kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige
vertegenwoordigers.
Ieder vertegenwoordiger beschikt over een stem. Het beheerscomité neemt zijn
beslissingen bij gewone meerderheid.
Art. 9
Huishoudelijk reglement.
De organisatie van de werkzaamheden kunnen door het beheerscomité geregeld
worden in een huishoudelijk reglement.
Art. 10
Vergaderritme en samenroeping.
Het beheerscomité vergadert minstens 1 maal per kalenderjaar. De uitnodiging, die de
agenda bevat, wordt minstens 14 kalenderdagen voor de vergaderdatum verstuurd. De
vergaderingen van het beheerscomité worden samengeroepen door de voorzitter, aan
te duiden volgens de procedure en voor de duur zoals te bepalen in het voormelde
huishoudelijk reglement.

Art. 11
Technische commissie en verdere interne organisatie.
Het beheerscomité wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een technische
commissie van ambtenaren. Deze bestaat uit:
- een afvaardiging van de gemeentelijke sportdiensten
- een afvaardiging van de provinciale sportdienst
- een afvaardiging van het Bloso
Afhankelijk van projecten kunnen experten uitgenodigd worden.
Uit deze technische commissie duidt het beheerscomité een voorzitter, penningmeester
en secretaris aan.
HOOFDSTUK 5 - FINANCIEEL BEHEER EN FINANCIELE CONTROLE.
Art. 12
Financieel beheer.
De aan de vereniging ter beschikking gestelde financiële middelen worden beheerd
door een penningmeester - aangeduid door het beheerscomité - die verantwoording
verschuldigd is aan het beheerscomité.
De interlokale vereniging beschikt hiervoor over een eigen rekening.
De financiële middelen worden opgevraagd en boekhoudkundig verwerkt door de
penningmeester.
Voor de rekening worden door het beheerscomité tenminste 2 volmachthouders
aangeduid. Eén van deze volmachthouders is tevens penningmeester.
Voor verrichtingen tot en met 3.000,00 €, inclusief btw, volstaat de handtekening van
een volmachthouder. Voor verrichtingen boven de 3.000,00 € inclusief btw, is
bijkomend de handtekening van de tweede volmachthouder vereist.
Art. 13
Financiële controle.
Iedere participant heeft het recht de boekhouding en de rekening van de interlokale
vereniging door een door haar aan te duiden persoon of instantie te laten controleren.
Het beheerscomité duidt hiervoor jaarlijks 2 leden aan als financiële commissarissen.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen is onverkort van toepassing. Indien de financiële
inbreng niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend of het gebruik
ervan niet gerechtvaardigd kan worden, moet deze geheel of gedeeltelijk worden
terugbetaald. Elke deelnemer van de vereniging kan zich voor de terugvordering richten
tot de beherende gemeente.
Art. 14
Goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het
resultaat.
De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de rekening aan de participerende
gemeenten worden bezorgd uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het
voorgaande werkjaar. De bijhorende verantwoordingsstukken liggen ter inzage op het
administratief secretariaat en worden op eenvoudig verzoek aan de deelnemers ter
beschikking gesteld.
De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt
aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging.

HOOFDSTUK 6 – OVERIGE WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN,
INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE DEELNEMERS, JAARLIJKSE EVALUATIE
DOOR DE GEMEENTERADEN.
Art. 15
Overige wederzijdse rechten en plichten
De vereniging verbindt zich ertoe op de officiële briefwisseling het logo van de
burensportdienst te vermelden.
Art. 16
Informatieverstrekking aan de deelnemers.
De verslagen van de vergaderingen van het beheerscomité worden aan de
participerende gemeenten en provincie toegestuurd, alwaar ze ter inzage zijn van de
gemeenteraadsleden overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe gemeentewet.
Samen met de rekening wordt aan de participanten een jaarverslag ter beschikking
gesteld. Dit jaarverslag wordt – wat de deelnemende gemeenten betreft - samen met
de rekening aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de
behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van de gemeente in de
intergemeentelijke vereniging toelichting in de gemeenteraad.
Art. 17
Jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden
De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking
van het jaarverslag.
HOOFDSTUK 7 – VEREFFENING.
Art. 18
Vereffening
Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, wordt door de
participanten in gezamenlijk akkoord een vereffenaar aangesteld.
De in de vereniging aanwezige middelen worden in voorkomend geval verdeeld over de
participanten overeenkomstig hun inbreng.
HOOFDSTUK 8 - slotbepaling
Art. 19
Deze overeenkomst vervangt de vorige overeenkomst betreffende de oprichting van de
interlokale vereniging burensportdienst Schelde Durme, dd 17 januari 2005.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
In geval van geschil is uitsluitend de rechtbank te Gent bevoegd.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
- de dienst vrije tijd.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Sint-Pietersstraat - Maaidonk

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de verkavelingsaanvraag van Van Uytvanck Bart (Plaats 31 te 1547
Bever), Van Uytvanck An (Dorp 97b bus 6 te 9290 Berlare) en Van Uytvanck Luc









(Kwartelhof 16 te 9180 Moerbeke-Waas), voor de percelen gelegen SintPietersstraat - Maaidonk, kadastraal gekend als Berlare, 2de afdeling, Sectie B, nrs.
0075E, 0078C en 0080C;
Overwegende dat voor de realisatie van deze verkaveling een strook grond
(ongeveer 23,55 m²) gratis dient afgestaan te worden aan de gemeente waardoor,
naar analogie met de berm aan de overzijde van de weg, een berm van minstens
2,00 m tot aan de goot ontstaat die verder verbreedt richting Maaidonk;
Overwegende dat ter hoogte van de Sint-Pietersstraat de nieuwe rooilijn terug zal
aansluiten met de bestaande rooilijn;
Overwegende het verkavelingsplan van Jonas Van Hooreweghe voor MEET HET
Gent - Boekhoute, Steenakker 62, 9000 Gent, waarop de gratis af te staan grond is
ingekleurd in een rode kleur;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die in de marge algemeen
opmerkt dat bij verkavelingen steeds veel schade ontstaat door het aan- en afrijden
van vrachtwagens;
Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die dat beaamt, die ook aangeeft
dat dit niet te vermijden is, maar dat bij beschadiging van het openbaar domein de
aannemer de verantwoordelijkheid draagt om dat openbaar domein te herstellen in
de oorspronkelijke staat.

BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Keurt de gratis grondafstand goed, ongeveer 23,55m², voor realisatie van de
verkaveling van de percelen Berlare, 2de afd. Sie B nrs. 0075E, 0078C en 0080C
gelegen te Sint-Pietersstraat - Maaidonk aangevraagd door Van Uytvanck Bart (Plaats
31 te 1547 Bever), Van Uytvanck An (Dorp 97b bus 6 te 9290 Berlare) en Van Uytvanck
Luc (Kwartelhof 16 te 9180 Moerbeke-Waas). Bedoelde strook grond staat afgebeeld in
een rode kleur op het verkavelingsplan van Jonas Van Hooreweghe voor MEET HET
Gent - Boekhoute, Steenakker 62, 9000 Gent. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van
dit ontwerp wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de
verkavelaar.
ART. 3
Bepaalt dat de percelen pas bebouwd of vervreemd kunnen worden, nadat de notariële
akte voor de gratis grondafstand is verleden. Aan de notariële akte dient een exact
opmetingsplan te worden gehecht.
ART. 4
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om deze gratis
grondafstand te realiseren via een notariële akte.
ART. 5
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Van Uytvanck Bart, Plaats 31 te 1547 BEVER;
 Van Uytvanck An, Dorp 97b bus 6 te 9290 BERLARE;
 Van Uytvanck Luc, Kwartelhof 16 te 9180 MOERBEKE-WAAS;
 de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus
90, 9000 GENT.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling
Kerkwegel

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en
schepenen op 18/12/2012 aan Fibelco bvba voor het verkavelen in 9 loten (6
halfopen, 2 loten open en 1 lot voor gesloten bebouwing) op de percelen gelegen te
Berlare, Uitbergen, Kerkwegel, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie A nrs. 464a,
465a, 466d, 467g, 474a en 480m;
 Overwegende dat voor deze verkaveling een uitbreiding van het waterleidingnet
noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 10/02/2015 met ref.
20/71/2TD00/100515/802/LOC11694/l/;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de
verkavelaar;
 Overwegende het advies van de Preventiedienst van de brandweerzone Oost van
xx/xx/xxx;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterleidingnet in Kerkwegel, verkavelen in 9 loten 6
halfopen, 2 loten open en 1 lot voor gesloten bebouwing op de percelen gelegen te
Berlare, Uitbergen, Kerkwegel, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie A nrs. 464a,
465a, 466d, 467g, 474a en 480m goed conform het uitvoeringsplan nr. 20.53.10/97
van de Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de
verkavelaar.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de Watergroep, Koning
Boudewijnstraat 46, 9000 GENT.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Verzoeken tot voordracht bijkomende provinciaal sanctionerend
ambtenaar - Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, gewijzigd bij de wet van 21/12/2013 houdende diverse bepalingen
Binnenlandse Zaken (GAS-wet) en op de uitvoeringsbesluiten;
 Gelet inzonderheid op het koninklijk besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de
kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de
oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2008 houdende goedkeuring van het
politiereglement gemeentelijke administratieve sancties en aangepast in zitting van
27/06/2012;

 Gelet op de brief van 30/01/2015 van de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking
tot de voordracht van een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die bij een volgende
gelegenheid een debat vraagt over gemeentelijke administratieve sancties en de
return on investment;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die stelt dat het wetgevend kader
rond GAS in evolutie is, dat de administraties van Zele en Berlare samen met de
politiezone werken aan nieuwe reglementen en kaders werken, en dat ze zeker een
debat m.b.t. gemeentelijke administratieve sancties wil aangaan, maar dan in de
eerste plaats in de politieraad.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Verzoekt de provincieraad van Oost-Vlaanderen om een bijkomende
provinciale sanctionerende ambtenaar voor te dragen, in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Mevrouw Elke Lauwers, rechtskundig adviseur van de provincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

14.

Aanduiden vertegenwoordiger in beheersorgaan CC Stroming en
bibliotheek

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming van de ideologische en de
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28/01/1974
betreffende het cultuurpact;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende goedkeuren organiek
reglement gezamenlijk beheersorgaan CC Stroming en bibliotheek;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende aanduiden
vertegenwoordigers bevoegd voor culturele infrastructuur, waarbij de heer Luc
Vercruyssen werd aangeduid als vertegenwoordiger namens CD&V;
 Gelet op de aktename in de gemeenteraad van 4/02/2015 van het ontslag van de
heer Luc Vercruyssen als raadslid;
 Overwegende dat CD&V een nieuwe vertegenwoordiger wenst voor te dragen in het
beheersorgaan van CC Stroming en de bibliotheek;
 Gehoord de uitleg ter zitting van voorzitter wnd Kets;
 Overwegende de mondelinge kandidatuur ter zitting van mevrouw Marleen Zaman,
Donklaan 22A, 9290 BERLARE.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche,
Kris Malfliet, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, René Kets, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe,
Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (Karel De Gucht, Ingrid Rogiers)

ART. 1
Duidt mevrouw Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22A, 9290 BERLARE aan als
vertegenwoordiger namens CD&V in het beheersorgaan van CC Stroming en de
bibliotheek.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- mevrouw Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22A, 9290 BERLARE;
- de heer Michel Van der Haegen, voorzitter van het beheersorgaan van CC
Stroming en de bibliotheek, Warande 24 te 9290 BERLARE;
- de cultuurdienst;
- de bibliotheek.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.
15.1

15.2

15.3

Varia
Burgemeester Gabriëls beantwoordt de vraag van raadslid Vandoolaeghe
(veiligheid stookolietank en opslag gevaarlijke stoffen in gemeentemagazijn) uit
de zitting van 4 februari 2015. Ze stelt dat deze opmerkingen uit de audit reeds
zijn opgelost op een wettelijke manier.
Burgemeester Gabriëls beantwoordt de vraag van raadslid Baeyens (kost
changemanager 2014) uit de zitting van 4 februari 2015. Ze verklaart dat
gemeente Berlare voor 2014 een factuur van 18.000,00 euro heeft betaald.
Volgens bestek en offerte. Wegens ziekte is de changemanager niet aanwezig
tijdens de raadszitting. Daarom komt hij bij een volgende zitting een stand van
zaken geven.
Raadslid Zaman vraagt of de Waterfeesten opnieuw uitpakken met een
samenwerking met Disney Channel.
Schepen Malfliet antwoordt dat VVV een evaluatie heeft gehouden van editie

15.4
15.5
15.6

2014 en heeft besloten om voor 2015 niet met Disney Channel samen te
werken.
Raadslid Vandoolaeghe informeert naar de opvolging i.v.m. de factuur van
Arcadis (zie variapunt zitting 4 februari 2015).
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat dit nog niet werd opgenomen.
Raadslid Verhofstadt informeert of en wanneer er Wifi komt in de sporthallen.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat dat eraan komt, maar dat eerst nog een
contract met Belgacom moet worden opgezegd.
Raadslid Marc Van Driessche komt terug op een vraag van vorig jaar om meer
fietsrekken te voorzien bij de bushaltes.
Schepen An Van Driessche antwoordt dat intussen alles is geïnventariseerd, dat
tegen 1/09/2014 al op een aantal plaatsen werd bijgestuurd en dat er recent
onder meer voor de Klappel fietsrekken zijn besteld.
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